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1 SAMMENDRAG 
2019 var et svært aktivt år. Selskapet hadde sin nest høyeste omsetning gjennom 
tidene. Vi hadde  stort fokus på digitalisering, bærekraft og prioritering av 
nærmarkedene.  Regionen ble merket som bærekraftig reiseliv i 2018. I 2019 har det 
vært stort fokus på å løfte identifiserte forbedringsområder, da særlig innen transport 
og matopplevelser. Det er igangsatt to prosjekter med tre års varighet innen disse 
områdene: «Grønn og sømløse reiser til destinasjonene» og «Matrute i Gudbrandsdal».  

Selskapets Kinaprosjekt ble avsluttet i 2019. Styret og administrasjonen besluttet å 
prioritere nærmarkedene fremover, både ift utviklings- og markedsarbeid. 
Markedsprioriteringene er begrunnet i det grønne skiftet, i tillegg til at 85% av 
trafikkgrunnlaget til regionen kommer fra Skandinavia. Selskapet anser 
nærmarkedene for å være store nok for både vinter-, sommer- og høstsesongene. 
Tilbakemeldingene fra gjestene fra disse markedene, utekontorene til Innovasjon 
Norge og turoperatørene tilsier at regionen har gode vekstmuligheter fra disse 
markedene på lang sikt. 

I Gudbrandsdalen er det i dag tre destinasjonsselskaper. Visit Lillehammer tok i 2019 
initiativ til å starte en prosess der selskapene kan kartlegge hvilke 
samarbeidsgevinster det er gjennom å jobbe tettere sammen. Det har så lant resultert i 
konkrete filmsamarbeid for sosiale medier og felles eierskap i salgsselskapet 
Mountains of Norway.   

I skrivende stund er reiselivet globalt påvirket av covid-19 viruset. Denne pandemien 
har fått svært alvorlige konsekvenser for reiselivet, også i Norge og i vår region. Det er 
vanskelig å si hvor lang tid denne krisen vil vare og hvilke konsekvenser dette vil få for 
verdiskapingen i reiselivs- og opplevelsesnæringene fremover.  

Det faktum at vi er posisjonert i et nærmarked, har fokus på bærekraft, er lett 
tilgjengelig som reisemål, samt at regionen er en helårsdestinasjon tilsier at styret ser 
positivt på fremtiden for både regionen og selskapet. De neste årene vil imidlertid bli 
krevende der tilpasning til situasjonen og selskapets interessenter bli svært viktig. 

For øvrige markedsprioriteringer henviser vi til markedsstrategien. Se også styrets 
årsrapport for 2019. 
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2 Markedsaktiviteter  
Ferie- og fritidstrafikken utgjør det største markedsgrunnlaget for reiselivsbedriftene 
hele året. Finansiering av tiltak skjer primært gjennom inndekning fra medlemmenes 
faste bidrag.  

For mer detaljert informasjon om de betalte kampanjene, se rapporter:  

- Vinterkampanje 2018/2019  
- Sommerkampanje 2019 
- Høstkampanje 2019 
- Julekampanje 2019  

 
I tabellene nedenfor får du et kjapt overblikk over de ulike aktivitetene, fordelt på 
nasjonalt og internasjonale tiltak.  
 

2.1 Nasjonalt 

 

  

NASJONALT HVA MARKED VIRKEMIDLER / VERKTØY 

DIGITALE 
FLATER   
NETTSIDER OG 
SOSIALE 
MEDIER 

Vinterkampanje 

Sommerkampanj
e 

Høstkampanje 

Julekampanje 
 

Barnefamilier 

Aktive 

Kulturinteressert
e 

Målrettede digitale kampanjer gjennom SoMe og 
Google Ads.  

Innholdsproduksjon med fokus på storytelling, 
foto og video. 

TRYKTE 
FLATER  

Vinterbrosjyre 
Sommerbrosjyre 

Kart 

Sommerkortet 

Tilreisende Opplag brosjyre: ca 50.000.  Distribusjon: i 
regionen. 
(Vinter: NO/EN, Sommer: NO/EN/DE)  

Kart: opplag på 50.000.  Distribusjon: i regionen 

Sommerkortet som gir rabatter på utvalgte steder 
ved overnatting i minimum 3 døgn på 
overnattingssted.  
 

PRESSE Hele året Hele landet Proaktivt PR-arbeid mot lokal og nasjonal presse 
for å øke kunnskap om destinasjonen som et 
attraktivt reisemål.  
 

MICE Visit Oslo 
Regionen MICE 
dag i Oslo 

Bedriftsmarkedet 
i Oslo-regionen 

Vi samarbeidet med VOR destinasjonene om et 
felles arrangement i Oslo hvor ca. 100 kunder 
innenfor møtebransjen møtte opp. Dette er en 
møteplass som skaper synlighet for våre 
medlemmer og arbeid med salgsfremmende 
aktiviteter. 
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2.2 Internasjonalt 

INTERNASJO
NALT 

HVA MARKED VIRKEMIDLER / VERKTØY 

DIGITALE 
FLATER   
NETTSIDER 
OG SOSIALE 
MEDIER  

Sommerkampanje, 
julekampanje 
Vinterkampanje 
Langrenn 
 

Kulturinteress
erte UK, DE 
SE 

Målrettede digitale kampanjer SoMe og Google Ads. 
Innholdsproduksjon med fokus på storytelling, foto 
og video som skaper spredning både organisk og 
betalt. 

TRYKTE 
FLATER  

Vinterbrosjyre 
Sommerbrosjyre 
Kart   
 

Tilreisende Opplag brosjyre: ca 50.000.  Distribusjon: i regionen. 
(Vinter: NO/EN, Sommer: NO/EN/DE)  
Opplag: 50 000.  Distribusjon: i regionen 

PRESSE Hele året UK, DE, SE, NL, 
DK 

Tilrettelegging for internasjonal presse både 
gjennom pressevisninger og formidling av materiell 
/ innhold. 

Arbeidet har skapt god synlighet i internasjonale 
medier, både i magasiner og TV kanaler. 

TUROPERATØ
RER 

Oppsøkende salg 

Møteplasser 

Tyskland, 
Nederland, UK, 
Spania, SE, DK 

 

NTW: VL deltok på NTW i Ålesund, gjennomførte 30 
møter. Rapport med leads er sendt til alle 
medlemmer i VL.  
NTW Pretur: Vi arrangerte visningstur med 20 
operatører i forkant av NTW med tema I Ibsens 
Fotspor. 

Workshop i London med 20 møter med aktuelle 
operatører. 

Workshop Hiking & Biking – Vi var vertskap her på 
Lillehammer, sammen med Innovasjon Norge. 
Gjennomførte 16 møter. Rapport med leads sendt 
alle medlemmer.  
Workshop posttur: 9 operatører deltok på 
visningstur i etterkant av workshop, tema sykkel og 
vandring.  
 

VISIT OSLO 
REGION 

Kampanjer 

Møteplasser 

 

Tyskland, UK, 
Spania, USA 

I VOR løfter vi i hovedsak fram kultur og natur 
(IntoNorway).  
Digitale kampanjer mot forbruker i samarbeid med 
Innovasjon Norge og transportører.  
-Vinterfilm, Spray prosjekt 
(inspirasjon/kunst/kultur) og filming av Oslo+1, 
Munch, Google Ads. 
-Oppsøkende aktivitet mot Incomming agenter i 
Norge. 
-Innholdsproduksjon med fokus på storytelling, foto 
og video. 
 

NORSKE FJELL 
OG 
MOUNTAINS 
OF NORWAY 

Alpin fokuserte 
kampanjer  

Tyskland, UK Norske Fjell:  
Kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge. 
Advertorials, Carousel Ads og Innovasjon Norge 
kampanjesider. 

Mountains Of Norway:  
-Ulike kampanjer i UK, mye fokus på: Your Christmas 
Story. 
-Visningsturer presse og operatører 
 

MICE Messer, 
Salgsbesøk og 
workshops 

Møte, 
conference og 
incentive. 
Primært UK 

IMEX messe i Frankfurt – møter med byråer/kunde 

Salgsbesøk til 11 byråer i London 
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2.3 Resultater digitale KPI’er1   
I 2019 nådde vi målet vårt i økning i økter på Lillehammer.com, mens veksten på antall 
sidevisninger ikke er like høyt som målet. Vi ser en utvikling der vi har en økning i 
økter, men tiden de blir på nettstedet, antall besøkte sider har en nedgang.  

Dette gjelder også antall visninger av produktsider, hvor vi har en oppgang, men i snitt 
er den ikke like høy som oppgangen i antall økter på hele nettstedet. Vi har en nedgang 
i konverteringer på «besøk nettsted» knappen på produktsidene ((dette inkluderer 
ikke klikk på lenker i tekst og klikk videre til eventuelle sosiale medier), men en 
oppgang på 18% i konverteringer på bookingknapper rundt om på nettstedet.  

Når det gjelder våre sosiale kanaler er vi godt fornøyde med økning i organisk 
rekkevidde på både Facebook og Instagram. Betalt merker vi noe mer motstand, en 
naturlig utvikling mtp betalt trafikk i sosiale medier. Engasjementet i kanalene har økt, 
noe vi også er veldig fornøyde med.  

Nedenfor vises vår «see-think-do-care» modell2 med en oversikt over våre digitale 
KPI’er med resultater for 2019.  

Se årsrapport «digital tilstedeværelse 2019» på bransjeweb for mer informasjon og 
utfyllende kommentarer.  
 

 
1 KPI står for Key Performance Indicators. Det viktigste elementet i en KPI er «performance», og tallet settes for å kunne si noe om ytelsen 
til den digitale tilstedeværelsen vi jobber med. 

2 Modellen heter opprinnelig “See, Think, Do Framework” og ble utviklet av Avinash Kaushik som “Digital Marketing Evangelist” / Google. 

 

All about People – workshop i Sveits sammen med 
IN med fokus på UK byråer. Møter med 30 byråer 

Meet In Norway workshop – Visit Lillehammer var 
vertskap sammen med IN for 40 agenter fra hele 
verden.  

IBTM messe i Barcelona – møte med byråer/kunder 
 

BOKMESSEN I 
FRANKFURT 

Messedeltagelse 
Presse og 
Synlighet 

Tyske 
kulturinteresse
rte 

Vi deltok sammen med OFK og ulike partnere på den 
internasjonale bokmessen i Frankfurt. Her 
synliggjorde vi destinasjonen gjennom materiell og 
deltagelse i tillegg til bearbeidelse av presse før, 
under og etter. 
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2.4 Arrangement  
Visit Lillehammers skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet 
med å skaffe flere samt utvikle nye og eksisterende arrangement i vår region. Vi skal i 
samspill med arrangører bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for 
alle. VL skal være et kompetanseorgan og koordinator for både arrangører, arenaeiere, 
det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i 
dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement. 
Arrangementskoordinator har jobbet i ulike fora for å bidra til å skape samspill mellom 
arrangement, det offentlige og våre medlemmer. 

De faste arrangementene gjennom året er svært viktige, både mht. profilering, 
gjestedøgn og ringvirkninger. Medieovervåkning gjennomføres på de største 
arrangementene. Under ser dere en oversikt på antall treff per arrangement i løpet av 
2019. 

 

 
Kilde: Notified 

Utviklingen hos arrangørene i regionen er i all hovedsak positiv. 2019 ble et bra år med 
stor aktivitet, og ikke minst de årlige står godt, og på Lillehammer er det nå bestemt at 
Lillehammer Olympiapark skal ha ansvaret for de årlige World Cup arrangementet i 
desember samt Raw Air i mars. LOP blir også partner på langrenn og skiskyting som 
Hafjell Kvitfjell Alpin AS blir for alpint i VM i Parasport i 2021. Et stort og viktig 
mesterskap som hadde sine første testarrangement før jul i 2019. 

Positivt er det også at våre største arrangører ser framover. Et eksempel er World Cup 
Kvitfjell som nå er søkere både til World Cup for damer i Hafjell samt World Cup-finalen 
i 2025 for å nevne noe. Lillehammer Curlingklubb startet også arbeidet med å bli 
vertskap for EM-curling i 2020, og er i en svært god dialog med både det norske og det 
internasjonale curlingforbundet. 

Våre største flaggskip hvis vi tenker publikumsbaserte og deltakerbaserte 
arrangement Peer Gynt, Litteraturfestivalen og Birken AS hadde alle gode år i fjor. 
Peer Gynt hadde en helt ny oppsetning som fikk strålende tilbakemeldinger. Kvam IL 
fikk også svært gode tilbakemeldinger for sitt EM i Marathon på sykkel. Birken er viktig 
for hele region, og for en rekke andre arrangører. De ser nå ut til å ha stabilisert 
deltakerantallet, og det er svært bra. 

Videre har arbeidet med både nasjonal arrangementsstrategi og den regionale 
arrangementsstrategien blitt ferdigstilt sist år. Arbeidet med å sette denne ut i live i 
form av tiltak og handlingsplan jobbes det godt med. 

Det er likevel vanskelig på nåværende tidspunkt (red,anm. april 2020) og ikke ta med 
den situasjonen vi nå står i, og som ingen vet konsekvensene av. Store arrangement er 
blitt avlyst, store penger er tapt, og i skrivende stund vet ingen hva sommeren bringer. 
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For å si det mildt, går vi inn en svært spennende tid også for alle være dyktige 
arrangører. Prosessen har imidlertid bidratt til nye muligheter og ny kreativitet, ikke 
minst digitalt. Det tar vi med oss i det videre arbeidet. 

 

2.5 Turistinformasjonen på Lillehammer 
Turistinformasjonen hadde et besøk på 34.018 gjester i 2019 ifølge vår kundeteller. 
Det er flest besøkende i sommermånedene juli og august og færrest i april. Mars med 
Birkebeiner arrangementene er den beste vintermåneden. Det er vanskelig å anslå 
hvor stor andel av besøket som er turist og hvor stor andel som er busskort kunder. 
Men i 2019 ble det totalt solgt 6.473 buss produkter. Dersom man regner 2 personer per 
produkt vil likevel andelen turister være over 20.000 besøkende.  

De to årsverkene på turistinformasjonen utfører mange oppgaver i tillegg til å være 
vertskap.  

Arrangementskalenderen medfører en betydelig arbeidsmengde i DMS for de ansatte 
ved informasjonen. Det er lagt til 265 nye produkter fra vår side. Videre har de ansatte 
gjort over 3.600 revisjoner på eksisterende produkter i DMS.  I tillegg kommer det over 
1.200 endringer gjort av Grethe i administrasjonen.  Mye av dette er som tidligere 
nevnt endringer av informasjon på årlige eventer, men 2019 bærer også preg av at 
mange av våre største medlemmer som Birkebeineren, Alpinco, Skeikampen, Gålå 
Alpin med flere har lagt om sidene sine. Dette har medført at vi har måttet gjøre om 
mye informasjon både i DMS og i eCMS det siste året.  

Videre har turistinformasjonen hatt kontakt med 832 personer via Facebook 
Messenger. Dette er trolig nesten like mange henvendelser som det er svart på per 
epost. Sistnevnte er vanskelig å mål da infokontoen bare er satt opp som et alias og 
ikke eksisterer i virkeligheten. Trolig vil antall henvendelser i Messenger overstige 
epost henvendelser i 2020.   



 10 

2 Utviklingsprosjekter i Snowball  
Utviklingsarbeidet har i all hovedsak vært knyttet til Snowball-prosjektene. Snowball 
har egen organisering med et samarbeidsforum der næringsaktører, de offentlige 
deltagerne og FoU aktører er representert, til sammen 16 aktører.  Det har vært 8 
utviklingsprosjekter pågående i løpet av året hvorav 4 fortsetter i 2020. Her er en kort 
status for prosjektene. 

 

2.1 Digitalt Reiseliv Oppland – videreføring 
Som en videreføring av prosjektet «Digitalt reiseliv Oppland» ble det i 2019 satt opp en 
ekstra kursrekke, uten egen prosjektleder, men koordinert av Visit Lillehammer. Alle 
medlemmene i destinasjonsselskapene fikk tilbud om å være med på en kursrekke som 
ble tilpasset et gjennomsnittlig nivå til deltakende bedrifter.  

• Totalt 7 enkeltstående kurs gjennomført fordelt på teamene Google 
Analytics, Søkeordoptimalisering, Video, Facebook, Instagram Google Ads 
og workshop.  

• Totalt har 12 bedrifter deltok fra Visit Lillehammer sine medlemmer.  
• 8 bedrifter var påmeldt hele kursrekken, resterende valgte et utvalg.  

Prosjektet har bidratt til å øke den digitale kompetansen og samarbeidet mellom 
destinasjonsselskapene i Oppland. Visit Lillehammer vil være en pådriver for å tilby 
lignende kurs også i 2020.  

 

2.2 Bærekraftig Reisemål  
I juni 2018 ble Visit Lillehammer-regionen merket som et bærekraftig reisemål. En 
handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2018-2021 rullerer arbeidet videre 
fram mot re-merking i 2021. I løpet av 2019 har det vært kompetanseprosjekter innen 
markedsføring og kommunikasjon i et bærekraftperspektiv og universell utforming. 
Det er igangsatt nettverkssertifisering av 10 bedrifter som er i prosess med sin 
Miljøfyrtårn sertifisering, og flere arrangement har blitt «Miljøgodkjent 
arrangement». Oppfølging av kriterier for å være et bærekraftig reisemål er over i en 
løpende del av virksomheten i Visit Lillehammer, og det jobbes spesifikt med 
oppfølging innen områdene transportløsninger (se punkt 2.8), lokalmat, 
kommunikasjon og miljøsertifisering av bedrifter.  

 

2.3 Kina som vekstmarked  
I 2017 startet hovedprosjektet med formål å utvikle en lønnsom turisttrafikk fra Kina, 
primært på vinterstid. 9 bedrifter var med i prosjektet som hadde en treårs varighet. 
Det er jobbet mot turoperatører, journalister og idretten. Prosjektet ble avsluttet 
medio 2019 med følgende konklusjoner: 

Segmenter: 

1. Individuelle gjester fra Kina vinterstid: lavt potensiale, høy investering. 
Rolle: Ingen 

2. Kortvarige camps: Potensiale, også i andre markeder. Rolle: kommersiell 
aktør (se under) 

3. Lengre idrettsopphold: potensiale. Rolle: ulike idrettsaktører 
4. Visningsturer politiske/kommersielle: Potensiale. Rolle: Det offentlige, 

kommersiell aktør. 
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Visit Lillehammer har avdekket i prosjektet hvor det er potensiale. Våren 2019 fattet 
styret et vedtak om at vi skal ikke bruke markedsmidler på Kina på noen av 
segmentene. Som forlengelse av vedtaket ble det besluttet av selskapet skal prioritere 
nærmarkedene i fortsettelsen. 

Dette sagt; 

1. Høsten 2019 hadde vi diskusjoner med flere aktuelle kandidater som ønsket 
å være en kommersiell aktør med ansvar for 2 og 4 over.  

2. Visit Lillehammer har en vertskapsrolle, både ift Kina og andre markeder 
gjennom egne aktiviteter og kurs etc overfor næringen 

 

2.4 Snowballkonferansen 2019 
Den 9. Snowballkonferansen ble gjennomført på Scandic Hotell 4.-5. februar 2019. 
Dette er en av tre nasjonale reiselivskonferanser iht. Innovasjon Norge og NHO 
Reiseliv. Temaene for de to dagene i februar var destinasjonsutvikling og bærekraftig 
reiseliv, med undertemaene: Bedriftskultur & talentutvikling, arrangement, 
filmturisme og utvikling av helårlige reisemål. Det var 220 deltagere totalt hvorav 31 
foredragsholdere. Nytt av året var et eget forskingstorg. Som følge av evalueringen av 
2018 konferansen hadde vi mer fokus på kveldsarrangementet og middagen.  Det ble 
en vellykket konferanse;  

• 93 % var svært fornøyd/fornøyd med innholdet mandag 4.februar. 
• 78 % var svært fornøyd/fornøyd med innholdet tirsdag 5.februar. 
• 99 % var svært fornøyd/fornøyd med praktisk gjennomføring av 

konferansen. 
• 93 % var svært fornøyd/fornøyd med at konferansen svarte til deres 

forventninger. 
• 95 % var svært fornøyd/fornøyd med konferansemiddagen. 
• 82 % var svært fornøyd/fornøyd med seremonien i Lysgårdsbakken. 

 

2.5 7 Trolls  
Målet med prosjektet var å utvikle samspillet og finne nye forretningsmodeller mellom 
reiseliv, kreativ storytelling og ny teknologi. Ambisjonen var å utvikle nye reiselivs- og 
spillprodukter som gjensidig kan styrke hverandre. I den “Virtuelle fornøyelsesparken” 
er eventyret “7 Trolls” det bærende elementet og historien spiller seg ut gjennom ny 
teknologi. Dette gir mulighet for nye innovative produkter og tjenester både på nett og 
“in real life” gjennom samarbeid med reiselivet.  

I løpet av 2018 og 2019 er det jobbet mer med forretningsmodellen for hvordan 
«trollpunkter» kan operasjonaliseres i vår region. Vi har testet ulike løsninger for AR-
opplevelser utendørs med etablert teknologi for å se om dette kan være vegen å gå. 
Small Screen lagde en demofilm som viste hva visjonen med spillet skulle være til bruk 
i investormøter. 

Prosjektet er avsluttet. Erfaringen, fra vår side, var at det var krevende å lykkes både 
med en forretningsmodell for et AR spill som skulle ha global spredning og en 
forretningsmodell for vår region som skulle få effekt av spillinteresserte. Small Screen, 
Visit Lillehammer og bedriftene hadde ulike interesser som ikke lot seg forene. Videre 
var Small Screen var et storytelling-miljø og ikke et spillutviklingsmiljø. Denne 
kompetansen kom aldri på plass i prosjektet. Til slutt; de 7 trollene hadde ikke sine 
røtter i våre eventyrfortellinger. De ble derfor et fremmedelement som, i ettertid, ikke 
bygde oppunder regionens ønske å utvikle autentiske og bærekraftige opplevelser.   
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2.6 Grønn og sømløs mobilitet på skidestinasjoner  
I desember 2018 startet Visit Lillehammer i samarbeid med «Fremtiden i våre hender» 
opp et forprosjekt for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for mer sømløs mobilitet 
til/fra og innen destinasjoner i regionen. Framtidas turister vil reise på nye 
bærekraftige måter som vi må tilrettelegge for, og være en foregangsregion for.  

Nytenkning og endring innen transport er et stort og viktig tema, og gjennom 
prosjektet ønsker vi å se på hvordan nye innovative og bærekraftige 
transportløsninger kan tilpasses destinasjoner i regionen vår, både vinter og sommer. 
Prosjektresultatet skal legge grunnlaget for å jobbe videre med konkrete løsninger og 
tiltak over i hovedprosjektet støttet av Oppland Fylkeskommune.  

 

2.7 Matrute Gudbrandsdal 
Matrute Gudbrandsdal er et samarbeidsprosjekt mellom Visit Lillehammer, 
Nasjonalparkriket og Gudbrandsdalsmat. Dette prosjektet skal løfte og styrke 
matregionen Gudbrandsdalen.    
Formålet med prosjektet er å øke andelen lokal mat og drikke på menyen hos 
spisestedene i Gudbrandsdalen, samt heve kompetansen rundt kvaliteten og 
opprinnelsen til råvarene. Matrute Gudbrandsdal skal forbedre gjesteopplevelsen hos 
spisestedene, og synliggjøre hvor man får kjøpt lokal mat og drikke.   
 
2.7.1 Forprosjekt  

I forprosjektet (som ble avsluttet sommeren 2019) har vi definert kriterier for å bli en 
kvalifisert bedrift i Matrute Gudbrandsdal, vi har utarbeidet samarbeidsavtaler og et 
felles matmanifest. Vi har plukket ut 3 bedrifter til å være piloter for Matruta første 
året. Dette er bedrifter som i dag benytter minimalt med lokale råvarer, men som 
ønsker å tilby en større andel lokale retter, samtidig som de ønsker å skape gode 
matopplevelser gjennom historiefortelling basert på lokale mattradisjoner.  
 
I 2019 har det blitt arrangert to studieturer for serveringsbedrifter til 
lokalmatprodusenter med totalt ca. 40 deltagere. Resultatet av studieturen er at flere 
av bedriftene har begynt å bestille produkter gjennom Gudbrandsdalsmat.  
 
2.7.2 Hovedprosjekt 

I hovedprosjektet (påbegynt høsten 2019) er ca 10 produsenter med åpent 
utsalg og ca 12 serveringsbedrifter blitt tilknyttet prosjektet, og vil bli synliggjort 
gjennom Matrutegudbrandsdal.no. Det har også blitt arrangert en kompetansesamling 
for kokker med Arne Brimi. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Fylkesmannen 
i Innlandet.  
  
 

2.8 Evalueringsrapport Snowball 
Det er høyt aktivitetsnivå i Snowball i form av prosjekter og tiltak.  Oppslutningen om 
Snowball hos de 16 aktørene som p.t. er utgjør samarbeidsforum er også god. På møtet i 
samarbeidsforum des 2018 var det et klart ønske fra alle om å bli med videre.  

Evalueringsrapporten som omfatter Snowball utarbeidet av Niels Røine og Marte 
Kjernsholen høsten 2019 hadde følgende hovedelementer: 

 

Konklusjonene ut fra samtalene med medlemmene og andre: 
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1. Vært svært nyttig for å bygge nettverk 
2. Inspirert til samarbeid og brutt barrierer mellom for eksempel kultur og idrett 
3. Snowball har vært med på å gi et kunnskapsløft 
4. Forankring av en felles visjon har ført til tydelighet og samhandling  
5. Stabiliteten har gitt forutsigbarhet 
6. Prosjektene har rent ut i få konkrete, målbare resultater 
7. Dialogen underveis i prosjektene har vært for ujevn og vanskelig å følge. Det 

har vært mangel på struktur. 
8. Det oppfattes som det er ingen tydelig felles arena for medlemmene av 

Snowball. Og at kommunikasjonen har vært for dårlig de siste årene.  
9. Det er et stort behov for strammere fokus og tydelighet på mål og måloppnåelse  
10. Visjonen har fungert godt.  Men den trenger fornyelse og utvidelse 

(bærekraftig/grønt/helårs/ikke komplett) 
11. Samtlige som er intervjuet sier det var riktig å starte Snowball og de ønsker en 

fortsettelse av Snowball 
12. Samtlige trekker dog frem nettverk og kunnskapsformidling som bærebjelkene 

så langt og som også må danne grunnlaget videre. Det er en grunnmur som må 
tas vare på.  

 
Veien videre: 

A. Skal nye Snowball omfatte hele Innlandet ut fra alle Visit selskapene?  
eller 

B. Skal nye Snowball forholde seg til den eksisterende regionen? 
 

Dette vil ha føringer på potensiell medlemsmasse, finansiering, visjon, mål, 
handlingsplan og verdiløfter til medlemmene.  
 
Det er ulikheter mellom kommuner, næringslivet generelt, aktører og de ulike 
bransjene. Skal man ha hele innlandet som nedslagsfelt vil det også være nødvendig å 
ha tydelighet på hensikten og verdiløftet til alle medlemmene i Visit selskapene. Kort 
sagt hva er hensikten med Snowball og for hvem? Hvilket verdiløfte skal Snowball ha 
ovenfor de ulike medlemmene?  

Veien videre avklares medio 2020. 
 
 

2.9 Digitale forretningsmodeller – forprosjekt 
Prosjekt ble gjennomført i perioden februar 2019 til november 2019 med Niels Røine 
som prosjektleder. Hovedmål: Styrke aktørenes økonomi ved å utvikle nye 
inntektsstrømmer.  

 

Konkrete forslag inn mot et hovedprosjekt i 2020: 

• Database bygging hos alle. Størst mulig grad i fellesskap. Eierskap til kunden for 
merkjøp og gjenkjøp. 

• Fokus på dialog med deltidsinnbyggerne for å få til hyppigere frekvens i bruk av 
fritidsboligene fra deltidsinnbyggerne selv og andre(utleie, utlån) fordi sette 
påvirker tilbyderne av produkter i regionen i stor grad 

• Evne til å integrere enkle, effektive løsninger for kunden og aktørene. 
Integreringplattform sammen med partner 



 14 

• Pakketerings plattform og mal. Ttil bruke for alle aktørene. Sammen med 
partner som har slik plattform.  

• Mediaplattform – white label løsning(lokalt brand). 80/20(lokalt) i innhold 

• Engasjementssenter – som drifter løsningene, fornyer, forbedrer og har ansvar 
for Mediaplattformen, felles salg, pakketering 

• Kompetanse senter – fakta utviklingen og konkurransen. Tracking: Av 
deltagerne/kundene/besøkende. Maler: før- under- etter, segmentkartlegging, 
personas bevisstgjøring 

• E-shop løsning – arrangørene og destinasjonene trenger en salgskanal av 
merchandise og kortreist mat for eksempel. 

 

2.10 Digital strategi – hovedprosjekt 
På bakgrunn av forprosjektet «digitale forretningsmodeller» innvilget Oppland 
fylkeskommune høsten 2019 hovedprosjektet «Digital strategi». 

"Digitale løsninger muliggjør nye forretningsmodeller og inntektsstrømmer. Dette skal 
testes ut i hovedprosjektet. En sentral løsning kan være eierskap til kundedata og 
bedre kundedialog. Det fordrer databaser, høsting og deretter anvendelse av 
kundedata." 
Hovedprosjektet skal bidra til økt kompetanse, økt samhandling og teste ut nye 
inntektsmodeller. Det vil også utarbeides en forretningsmodell for et felles 
kompetanse- og engasjementssenter. 

Delmål: 

• Utarbeide tre til fem nye former for digitale inntektsstrømmer 

• Gjennomføre tre til fire piloter basert på digitale inntektsstrømmer 

• Styrke kunnskapen og arbeidsprosesser innen digitale forretningsmodeller i 
bedriftene og gjennom økt samhandling på tvers av aktørene 

• Basert på forretningsmodellene, velge relevante digitale verktøy 

• Utarbeide en forretningsmodell til et mulig 
engasjementssenter/kompetansesenter 

• Utarbeide en organisering av kompetanse og verktøy som vil gjøre det mulig å 
implementere ny teknologi og kunnskap over i drift hos aktørene 

Hovedprosjektet ble påbegynt 15.12.2020 med Niels Røine og Marte Kjernsholen som 
prosjektledere.  
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3 Markedsutvikling 
 

3.1 Vekst i Visit Lillehammer sitt nedslagsfelt 
3.1.1 Verdiskaping 

Fram til nå har det vært vanlig å måle utvikling og reiselivets suksess i antall 
kommersielle gjestedøgn. Våre næringer har imidlertid også effekt av det store antall 
fritidsboligbrukere, gjester i private senger, overnatting på Airbnb og dagsgjester. Visit 
Lillehammer vil derfor ha mer fokus på utvikling av verdiskapingen i 
reiselivsnæringene. Dette er en viktigere innsikt for å vurdere den samlede 
utviklingen.  

Innovasjon Norge har utviklet en oversikt over verdiskaping på kommunenivå3. 
Verdiskapingen er et uttrykk for driftsresultat + lønn. Reiselivsnæringen inkluderer 
fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og formidling. I tillegg 
inngår transport i tabellen på neste side. 

Tallene her innhentet fra Bisnode (BR tall). Det er en stor øking for alle destinasjonene 
fra 2017 til 2018. Innovasjon Norge forklarer dette med omfordeling i datterselskaper i 
2018 som var registrert et annet sted i 2017. Den store økingen for alle destinasjonene 
fra 2017 til 2018 har forklaring i endrede datagunnlag. Innovasjon Norge forklarer 
dette med omfordeling i datterselskaper i 2018 som var registrert et annet sted i 2017. 
Størst utslag gir disse endringene i kollektivselskaper der omsetningen i 
datterselskaper var registrert i Oslo i 2017, mens de var registrert på destinasjonene 
omtalt i tabellen i 2018. Verdiskapingstallene og utviklingen er derfor ikke helt reell. 
NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, landsdelsselskapene og SSB jobber for å utvikle bedre 
statistikkgrunnlag som forhåpentligvis gjør det mulig å sammenligne utviklingen over 
tid, innen både verdiskaping og gjestedøgn. 

Tallene for 2019 kommer høsten 2020. 
VERDISKAPING 
KONKURRENTER 2 016 2 017 2 018 ENDRING 

16-18 

Røros 105 449 000 152 892 000 206 338 000 96 % 

VL regionen  605 803 000 617 978 000 1 247 062 000 106 % 

Hallingdal (*) 401 831 000 419 523 000 777 138 000 93 % 

Trysil 126 712 000 128 156 000 368 458 000 191 % 

Tromsø 1 910 456 
000 

1 895 919 
000 3 205 915 000 68 % 

Kristiansand 927 320 000 801 133 000 2 261 336 000 144 % 
 

*) Hallingdal: Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol (kilde: Asplan Viak) 

Resultat ift målsetting: Målet vårt er at verdiskapingsveksten skal være høyere enn de 
andre konkurrentene. Ift tabellen under har både Trysil og Kristiansand en høyere 
vekst enn vår region fr 2016 til 2018. Denne veksten må sees i lys av den metodiske 
svakheten beskrevet over. 

 
3 Business.visitnorway.com/no/markedsdata/reiselivets-verdiskaping-i-norge/ 
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Visit Lillehammer fikk analyseselskapet Menon til å se på ringvirkninger av reiselivet 
innenfor de 8 kommunene som selskapet har som virkeområde4. Det er første gang at 
vi har sett på de økonomiske effektene av de tradisjonelle reiselivsnæringene og 
fritidsboligsektoren samlet. Både turistene og de som eier fritidsbolig har 
sammenfallende interesser, enten de er opptatt av skikjøring, sykling, 
kulturopplevelser, arrangement, shopping, vandring eller fred og ro. 
Attraksjonskraften og grunnlaget for verdiskapingen må derfor se disse to 
sektorområdene i en sammenheng. Menons tall for 2017 viser med tydelighet 
betydningen reiselivet har for vår region.  Reiselivsaktiviteten for 18% av den 
samlede verdiskapingen og hver fjerde arbeidsplass i rapporteringspliktige foretak i 
regionen. 

Noen øvrige momenter i Menons rapport, tall for 2017: 

Totalt 3,4 millioner gjestedøgn hvorav 2,3 millioner døgn er i fritidsboliger. 

• Vi er et helårs reisemål med en ganske jevn fordeling av vinter- og 
sommergjestedøgn.  

• Gjestedøgnene bidro til en samlet omsetning i bedriftene der de tilreisende 
handler på 4,9 mrd. kroner. Av denne omsetningen er 2,5 mrd. kroner lokal 
verdiskaping i regionen. De 2,5 mrd. er det «vi sitter igjen med», dvs. direkte 
verdiskaping, definert som lønn og driftsresultat i bedriftene, samt 
verdiskaping hos underleverandører i regionen. Størst omsetning er det i bygg 
og anlegg og varehandel. 

• Omsetningen gir grunnlag for 4500 arbeidsplasser i vår region. 
• Hver ny fritidsbolig genererer 2.065.000 kroner i omsetning i Visit Lillehammer 

regionen. I 2018 ble det ferdigstilt 534 nye enheter. Det innebærer at fjorårets 
hyttebygging genererte 1,1 mrd. kroner i verdiskaping i de 8 kommunene. 

 
3.1.2 Utvikling i kommersielle gjestedøgn  

Vi benytter seg i hovedsak av 2 verktøy for å kartlegge gjestedøgn i Sør- og Midt-
Gudbrandsdalen: SSB som kartlegger kommersielle gjestedøgn (hvor utleie og 
formidling av private enheter/hytter ikke er inkludert), og AirDNA som gir oss tilgang 
til statistikk fra Airbnb. For en mer detaljert rapport på gjestedøgn i Sør- og Midt 
Gudbrandsdalen se årsrapport «Overnattinger i regionen 2019».   

 

SSB: Viser i 2019 i overkant av 1 million kommersielle gjestedøgn.  

- En samlet nedgang på 0,6% (+0,4% nordmenn og -3% utlendinger).  
- Regionens markedsandeler er redusert i både Sør- og Midt-Gudbrandsdalen.  
- Fordelingen mellom nasjonale og internasjonale gjester er på ca. 70/30.  

Det er en større andel internasjonale gjester i regionen på vinteren enn på sommeren. 
De viktigste markeder internasjonalt er henholdsvis: Danmark, Sverige og Tyskland på 
vinteren, og Tyskland, Nederland og Sverige på sommeren.  

Videre er det et større antall totale gjestedøgn i sommersesongen sammenlignet med 
vinteren:  

- Vinter: ca. 313’ gjestedøgn, nedgang på 11%. (jan-april) 
- Sommer: ca. 470’ gjestedøgn, oppgang på 4,6% (juni-aug.).  

 
4 Ringsaker, Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
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Fordeler vi gjestedøgn mellom «grønn» (mai-oktober) og «hvit» (januar-april + 
november-desember) sesong har vi henholdsvis på 40% vinter og 60% sommer.  

 

 
Figur: Samlede kommersielle overnattinger 2018 (Kilde: Statistikknett.no) 

 

Det er viktig å huske at hytteformidlingsstatistikken ikke er en del av grunnlaget i 
disse fordelingene, og kan være grunnlag for feilkilder på sesongfordeling av antall 
gjester.  

NB Pga endret arbeidssituasjon er ikke hytteformidlingsstatistikken analysert for 
2019, har derfor ikke oppdaterte tall for Oppland med i rapporten.  
Air DNA: Indikerer ca. 131 000 romnetter5 oppgang på 36% fra 2018. Kapasiteten på 
Airbnb i regionen varierer fra mnd. til mnd., men økte en del på sluttsommeren og 
høsten sammenlignet med 2018. Utviklingen i solgte romdøgn har også økt på 
sommeren frem til høsten hvor vi så en stagnasjon før vi i desember igjen fikk en 
oppgang.  

 
Figur: Samlede bookede romdøgn (Kilde: AirDNA) 

 

Bortsett fra storbyene i Norge er Lillehammer-regionen i en særstilling når det gjelder 
helårstrafikk. Dette skyldes i hovedsak høy attraksjonskraft i ferie- og fritidsmarkedet 
i begge sesonger, i tillegg til svært mange arrangementer gjennom hele året.  

Utvikling i antall gjestedøgn er bare en av flere relevante indikatorer. Regionen 
kjennetegnes også ved at det er over 10 ganger så mange senger i private hytter og 

 
5 Et hus med 4 soverom, som er booket i 2 netter = 8 romnetter. Uavhengig av antall gjester som har vært på besøk.  
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leiligheter som det er kommersielle senger og trolig dobbelt så mange gjestedøgn. 
Bruken av disse boenhetene øker og utgjør et betydelig marked for attraksjoner, 
handelsstand og næringsliv for øvrig.  
 
Resultat ift målsetting: Våre tiltak skal føre til flere reisende til regionen, samt lengre 
oppholdstid og økt gjenkjøp. Ifra 2018 til 2019 var det omtrent samme antall 
gjestedøgn (liten nedgang), en liten nedgang i oppholdstid (fra 1,78 til 1,69 døgn i sør, 
og 2,02 til 1,91 i midt). Gledelig er det at RevPar har gått opp i Sør-Gudbrandsdalen, 
dessverre ikke i Midt-Gudbrandsdalen. Gjenkjøp har vi ikke målt i 2019. 
 
3.1.3 Utvikling i antall fritidsboliger 

I de 8 kommunene som inngår i vår region var det registrert 25.615 fritidsboliger ved 
utgangen av 2019. I løpet av året ble det ferdigstilt hele 534 nye hytter og leiligheter i 
dette området, omtrent det samme som i 2018. 

 

Antall fritidsboliger i regionen. Kilde: Statistikknett.com 

Visit Lillehammer 
kommuner 2019 2018 
Ringsaker 7198 7108 
Lillehammer 1633 1581 
Nordre Land 2588 2574 
Gausdal 2756 2667 
Øyer 3235 3092 
Ringebu 3960 3876 
Sør-Fron 1811 1774 
Nord-Fron 2434 2409 
SUM 25615 25081 

 
3.1.4 Utvikling i opplevelsesnæringene  

Regionen har lykkes i å skape helårsturisme. Dette skyldes i stor grad «fyrtårn» eller 
primærattraksjoner både sommerstid og vinterstid.  

De siste vintersesongene har utviklet seg svært positivt. Hafjell Alpinsenter er Norges 
3. største alpinanlegg mens Kvitfjell Alpinanlegg er nr 7.   

Når det gjelder langrenn har vi ikke statistikk på bruken av løypene. Tilbudet i regionen 
er blant verdens beste, og ift. antall løypemaskiner, timer disse går, den positive 
utviklingen blant høyfjellshotellene og salg og bruk av fritidsboliger så tilsier det at 
langrenn er en «reason to go» for svært mange. 

Blant de største attraksjonene og aktivitetene er det både økning og nedgang i antall 
besøkende i løpet av sommeren 2019. Den største attraksjonen sommerstid er 
Hunderfossen Familiepark etterfulgt av museene på Lillehammer. Totalt er det 
nærmere 750.000 besøkende på regionens attraksjoner. Tallene er helårstall, men 
attraksjonene har en stor andel av sommerbesøk.  

Når det gjelder arrangementene er det litt ulike utviklingstrekk i 2019 men det store 
bildet er at tallene er omtrent som 2018.   
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3.1.5 Medieovervåkning  

Visit Lillehammer benytter Notified som verktøy for medieovervåkning, vi søker i 
digitale artikler, blogger og ulike sosiale medier. Viktig å merke seg at vi kartlegger 
digitalt, ikke trykte medier.  Noen av våre søk har som formål å ha så høy relevans som 
mulig (spesielt søk på arrangement), mens andre har som formål å følge med på det 
totale volumet på generelle begrep.  

I 2019 har vi sett søk på generelle begrep som Lillehammer og Gudbrandsdalen gir:  

- Potensiell rekkevidde "Lillehammer" - 29 milliarder  
- Potensiell rekkevidde "Gudbrandsdalen" - 1,2 milliard  

 

 
Figur: Antall treff på «Lillehammer» og. «Gudbrandsdalen» | 2019 

 

- "Lillehammer" har spesielt høy tilstedeværelse i digitale medier utover høsten 
og på vinteren, "Gudbrandsdalen" har en jevn tilstedeværelse gjennom året. 

- World Cup-arrangementene i regionen gir oss høy synlighet i perioden nov. - 
mars. (se også figur i kapittel 1.4) 

 
3.1.6 Tilfredse medlemmer 

Resultat ift målsetting: Målsettingen er at 9 av 10 medlemmer skal være svært 
fornøyd eller fornøyd med medlemskapet i Visit Lillehammer. Medlemsundersøkelsen 
høsten 2018 (ikke gjennomført siden) viser at 7 av 10 er fornøyd eller svært fornøyd 
med medlemskapet i Visit Lillehammer. Det er ingen som er misfornøyde, men antallet 
som er nøytrale har økt siden 2017 undersøkelsen. Dette er vi ikke tilfredse med. Ett av 
forbedringsområdene er flere treffpunkter med medlemmene.  
 
3.1.7 Tilfredse gjester 

Resultat ift målsetting: Målsettingen er at 9 av 10 gjester skal være tilfredse med 
besøket. Vi gjennomførte en undersøkelse sommeren 2018 (ikke gjennomført siden)  
med snaut 800 svar. På spørsmål om hvor fornøyde de var med samlede opplevelsen i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen svarte 92% at de enten var fornøyde eller svært 
fornøyde. Hele 95% av alle spurte er ganske- eller helt enig i påstanden «ville du 
anbefalt reisemålet til venner og familie». Dette er resultater vi på vegne av regionen 
er veldig fornøyde med.  
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3.1.8 Tilfredse innbyggere 

Resultat ift målsetting: Målsettingen på dette punktet er at innbyggerne skal være 
positive til reiselivsaktiviteten i regionen. Høsten 2018  gjennomførte vi en 
undersøkelse blant innbyggerne i Lillehammer og Gudbransdalen med 675 svar. Det er 
ikke utført tilsvarende undersøkelse i 2019. 88% svarte at de er positive til 
reiselivssatsingen i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Dette er også en svært god 
måloppnåelse. 
 

 

3.2 Selskapets fokusområder markedsmessig  
I 2019 har selskapet hatt stort fokus på digitalisering, bærekraft og prioritering av 
nærmarkedene.  Regionen ble merket som bærekraftig reiseliv i 2018. I 2019 har det 
vært stort fokus på å løfte identifiserte forbedringsområder, da særlig innen transport 
og matopplevelser. Det er igangsatt to prosjekter med tre års varighet innen disse 
områdene: «Grønn og sømløse reiser til destinasjonene» og «Matrute i Gudbrandsdal».  

Selskapets Kinaprosjekt ble avsluttet i 2019. Styret og administrasjonen besluttet å 
prioritere nærmarkedene fremover, både ift utviklings- og markedsarbeid. 
Markedsprioriteringene er begrunnet i det grønne skiftet, i tillegg til at 85% av 
trafikkgrunnlaget til regionen kommer fra Skandinavia. Selskapet anser 
nærmarkedene for å være store nok for både vinter-, sommer- og høstsesongene. 
Tilbakemeldingene fra gjestene fra disse markedene, utekontorene til Innovasjon 
Norge og turoperatørene tilsier at regionen har gode vekstmuligheter fra disse 
markedene på lang sikt. 

I Gudbrandsdalen er det i dag tre destinasjonsselskaper. Visit Lillehammer tok i 2019 
initiativ til å starte en prosess der selskapene kan kartlegge hvilke 
samarbeidsgevinster det er gjennom å jobbe tettere sammen. Det har så lant resultert i 
konkrete filmsamarbeid for sosiale medier og felles eierskap i salgsselskapet 
Mountains of Norway.   

I skrivende stund er reiselivet globalt påvirket av covid-19 viruset. Denne pandemien 
har fått svært alvorlige konsekvenser for reiselivet, også i Norge og i vår region. Det er 
vanskelig å si hvor lang tid denne krisen vil vare og hvilke konsekvenser dette vil få for 
verdiskapingen i reiselivs- og opplevelsesnæringene fremover.  

Det faktum at vi er posisjonert i et nærmarked, har fokus på bærekraft, er lett 
tilgjengelig som reisemål, samt at regionen er en helårsdestinasjon tilsier at styret ser 
positivt på fremtiden for både regionen og selskapet. De neste årene vil imidlertid bli 
krevende der tilpasning til situasjonen og selskapets interessenter bli svært viktig. 

For øvrige markedsprioriteringer henviser vi til markedsstrategien. 

 

03.05.20 / Administrasjonen 


